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                 Málalykill: 16.35  

Fundargerð samstarfsnefndar  
Sambands íslenskra sveitarfélaga 

og 
Aðildarfélaga Starfsgreinasambands Íslands 

Fundur var haldinn í samstarfsnefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Starfsgreinasambands Íslands þann 19. september 2017, kl. 10:00, að Borgartúni 
30.  

Frá Starfsgreinasambandi Íslands mættu Árni Steinar Stefánsson, Björn 
Snæbjörnsson og Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir.  Frá SNS mættu Berglind Eva 
Ólafsdóttir, Ellisif Tinna Víðisdóttir og Inga Rún Ólafsdóttir sem ritaði fundargerð. 

Þetta gerðist: 

1. Bókanir með kjarasamningi aðila 
Eftirfarandi bókanir fylgja gildandi kjarasamningi aðila: 
 
BÓKUN 1 [2015] 
Endurskoðun á vinnutímakafla kjarasamninga 
Aðilar eru sammála um að taka þátt í samstarfi um grunnendurskoðun á 2. 
kafla kjarasamninga, um vinnutíma. Meginmarkmið breytinganna er að 
stuðla að bættu skipulagi vinnutíma og auka sveigjanleika sem þjóni bæði 
hagsmunum starfsmanna og vinnuveitenda. 
Endurskoðun leiði ekki til kjararýrnunar að öðru jöfnu. 
Þegar tillögur liggja fyrir verður tekin ákvörðun um hvort breytingar á 
kaflanum séu þess eðlis að greiða skuli atkvæði um þær. 

Staða: 
Aðilar eru sammála um að fylgjast með þróun sama máls á almennum 
vinnumarkaði. 

 
BÓKUN 2 [2015] 
Endurskoðun á veikindakafla kjarasamninga 
Aðilar eru sammála um að taka þátt í samstarfi þeirra aðila sem undirrituðu 
þann 24. október 2000, samkomulag um tiltekin réttindi starfsmanna, þar á 
meðal vegna veikinda og slysa. Tekið verði þátt í starfi nefndar sem falið 
verður að endurskoða í heild 12. kafla kjarasamninga aðila. 

Staða: 
Starf nefndarinnar liggur niðri og óvíst um framhald málsins. 
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BÓKUN 3 [2015] 
Um launaupplýsingar 
Samningsaðilar eru sammála um að á gildistíma kjarasamnings verði 
samkomulag um skil á launaupplýsingum endurskoðað. 

Staða: 
Fulltrúar SGS koma á fundi um málið. 

 
BÓKUN 4 [2015] 
Um starfsþróunarnefnd 
Samningsaðilar eru sammála um að skipa sameiginlega starfsþróunarnefnd, 

sem starfar út samningstímabilið. 

Nefndin skal skipuð þrem fulltrúum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 

tveim fulltrúum frá BSRB og einum fulltrúa frá ASÍ. Varamenn eru skipaðir 

með sama hætti. Formaður nefndarinnar kemur frá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga og varaformaður úr hópi fulltrúa stéttarfélaga. Formaður og 

varaformaður hafa náið samstarf um fundaboðun, skipulag funda og 

verkefna. Hlutverk nefndarinnar er: 

Að vera sameignlegur vettvangur samningsaðila til eflingar tækifæra 

starfsmanna sveitarfélaga til framhaldsfræðslu. 

Að vinna að nánari útfærslu á 10. kafla kjarasamninga aðila þannig að hann 

taki til fjölbreytts skilgreinds starfstengds náms og námskeiða á vegum 

fræðsluaðila, sem hafa hlotið viðurkenningu samkvæmt lögum um 

framhaldsfræðslu nr. 27/2010 eða lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008.  

Að stuðla að þróun og framboði námsleiða sem sérsniðnar eru að þörfum 

sveitarfélaga 

Að fylgjast með þróun raunfærnimats.  

Að fylgjast með þróun vinnu við flokkun náms/starfa á hæfnisþrep 

samkvæmt námskrá á öllum skólastigum. 

Nefndin skal skila áfangaskýrslu í ársbyrjun 2017 og lokaskýrslu við lok 
samningstíma. 

Staða:  
Nefndin hefur tekið til starfa. 
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BÓKUN 5 [2015]  
Trúnaðarmenn 
Aðilar eru sammála um að kanna hvernig ákvæðum um rétt trúnaðarmanna 
til að sækja trúnaðarmannanámskeið án skerðingar á reglubundnum launum 
í allt að eina viku er framkvæmd hjá þeim stofnunum ríkisins þar sem 
vaktavinna er ríkjandi vinnufyrirkomulag. Markmiðið er að auka samræmi við 
framkvæmd ákvæðisins milli ríkis og sveitarfélaga. Niðurstaða 
könnunarinnar skal liggja fyrir í lok febrúar 2016. 

Staða: 
SGS hefur frumkvæði í málinu og kannar fyrirkomulag hjá ríkinu og safnar 
saman þeim málum sem komið hafa inn á borð aðildarfélaganna um þetta. 

 
BÓKUN 6 [2015] 
Vaktavinna 
Aðilar eru sammála um að skipaður verði starfshópur sem kanni fyrirkomulag 

og framkvæmd á vaktavinnukafla kjarasamningi. Sérstaklega verði horft til 

framkvæmdar á styttri vöktum sem hafa þau áhrif að mætingar fólks til vinnu 

eru tíðari en starfshlutfall þeirra segir til um.  

Jafnframt verði starfshópnum falið að skoða framkvæmd og uppsetningu á 
vakta- og vinnustundakerfum og komi sér saman um reglur um notkun á 
slíkum tölvukerfum. Starfshópurinn á að skila af sér eigi síðar en 1. maí 2016. 

Staða:  
SNS hefur frumkvæði að því að kalla saman fulltrúa Þeirra stéttarfélaga sem 
hafa þessa bókun. 

 
BÓKUN 7 [2015]  
Mötuneyti 
Aðilar eru sammála um að fyrirkomulag mönnunar mötuneyta sé á ábyrgð 
rekstraraðila, en hvetja þá til að skipuleggja starfsemina í samræmi við 
aðstæður á hverjum stað og í góðri sátt við starfsmenn. 

Staða: 
Bókunin felur í sér hvatningu til rekstraraðila mötuneyta. 

 
Bókun 8 [2015]  
Um sérákvæði 
Aðilar eru sammála um að sérákvæði einstakra stéttarfélaga sem fylgdu fyrri 
kjarasamningi haldi áfram gildi sínu að undanskyldu sérákvæði samkvæmt 
samkomulagi um vinnutilhögun í áhaldahúsi / þjónustumiðstöð 
Hafnarfjarðarbæjar. Einnig tekur sérákvæði Afls starfsgreinafélags vegna 
sveitarfélagsins Hornafjarðar um sjúkraflutningamenn breytingum sbr. 
samkomulag dags. 20. nóvember 2015. 

Staða: 
Bókunin hefur verið uppfyllt. 
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BÓKUN 9 [2015]  
Leiðbeiningar um notkun farsíma í heimaþjónustu 
Aðilar eru sammála um að ákvörðun um notkun farsíma í heimaþjónustu sé á 
ábyrgð rekstraraðila. Sveitarfélög eru hvött til að gefa út leiðbeiningar um 
notkun farsíma starfsmanna í heimaþjónustu. 

Staða: 
Bókunin felur í sér hvatningu til sveitarfélaga. 

 
ELDRI BÓKANIR: 

Bókun 5 [2014] 
Um jafnræði í launum óháð stéttarfélagsaðild 
Aðilar eru sammála um að beina þeim tilmælum til sveitarfélaga að jafnræðis 

verði gætt í launum þeirra starfsmanna sem vinna sömu og/eða sambærileg 

störf innan sveitarfélags, óháð stéttarfélagsaðild.  

Staða: 
Bókunin felur í sér hvatningu til sveitarfélaga. 

 
Bókun 5 [2011]  
Samband íslenskra sveitarfélaga lýsir sig reiðubúið til að taka þátt í samstarfi 

aðila á vinnumarkaði um heildarúttekt á góðum starfsháttum vinnustaða 

með vakta-fyrirkomulag.  

Staða: 
Málið er í bið. 

 
Bókun 10 [2011]  
Samningsaðilar eru sammála um að kanna réttarstöðu og fyrirkomulag 

ráðningar tímavinnufólks. 

Staða:  
Samstarfsnefndin er sammála um að skoða málið áfram. 

 
Fleira ekki gert.   

Fundi slitið kl. 11:00 
 


